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Översikt funktioner



QuickTalker 12 drivs på 4 st AA-batterier.

Skruva upp batteriluckan på baksidan av din QuickTalker. Sätt i 4 st AA-batterier i enheten och 
skruva därefter fast batteriluckan igen.

Sätt på din QuickTalker genom att dra den lilla spaken On/Off till On.

Slå på din QuickTalker

QuickTalker 12 har fem nivåer. Tryck på den röda knappen på framsidan (Välj nivå) av QuickTalker 
för att välja nivå 1, 2, 3, 4 eller 5.

Välj nivå

1. Gå in i Inspelningsläge

Tryck och håll inne den stora röda knappen på baksidan (Inspelningsknapp) tills den röda indika-
torlampan för inspelning tänds. 

2. Spela in meddelanden

Tryck och håll nere vald meddelanderuta, tala in ditt meddelande efter pipet och släpp trycket när 
du är klar. Upprepa för andra meddelanderutor. 

3. Gå ur Inspelningsläge

Tryck och släpp Inspelningsknappen. Ljuset stängs nu av.

QuickTalker kommer automatiskt att gå ur Inspelningsläge efter 20 sekunders inaktivitet.

Spela in meddelanden

Tala ca 15-20 cm från mikrofonen för bästa 
ljudkvalitet!



Tryck på valfri meddelanderuta för att spela upp meddelandet.

Om det finns ett inspelat meddelande kommer indikteringslampan för inspelning att blinka gul 
om inget meddelande finns inspelat och rött om meddelande finns.

Spela upp meddelande

Tryck på de grå pilknapparna för att höja resp. sänka volymen. 

Höj och sänk volymen

Radera ett meddelande

Gå in i Inspelningsläge, tryck kort på meddelanderutan.

Radera allt på en nivå

Tryck och håll nere Inspelningsknappen under 10 sek, så rensas hela nivån. Kärnmeddelande 
raderas ej.

Radera allt

Tryck och håll nere Inspelningsknappen under 30 sek, så raderas samtliga meddelanden.

Radera meddelanden

Om du trycker på en annan meddelande-
ruta avbryts uppspelningen av nuvarande 
meddelande.

De tre kärnmeddelandena kommer att vara samma oavsett nivå. De senast inspelade kommer att 
användas.

Kärnmeddelanden



Tryck och håll nere Inspelningsknappen och Nivåknappen samtidigt under 5 sek. Alla lampor blin-
kar två gånger för att bekräfta.

Upprepa för att möjliggöra redigering igen.
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